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Op (social) media is Performance Management is al menigmaal “dood verklaard”. Het is te instrumenteel,
niet motiverend of sturend en het “echte gesprek” ontbreekt. Er is inderdaad veel mis met hoe we de
prestaties en ontwikkeling van medewerkers managen en onderzoek bevestigt1 het gevoel dat niemand
echt tevreden is met de huidige gang van zaken. Maar hoe ziet de toekomst eruit? Welke kant moeten we
op en zijn er al ervaringen met ‘hoe het anders kan’. Deze white paper deelt de laatste inzichten vanuit de
Nederlandse praktijk en neemt u mee naar de toekomst van Performance Management.

WAT U MOET WETEN OVER DE TOEKOMST VAN 
PERFORMANCE MANAGEMENT

Kritiek op Performance management – wat vinden we eigenlijk?

De Performance cyclus is te lang en te 
instrumenteel

Er is geen aansluiting op de huidige manier van steeds
meer flexibel werken in projecten en in tijdelijke teams.

De Performance Cyclus die zich over een periode van
één jaar uitstrekt is te lang. Doelstellingen blijven niet
zo lang stabiel en terugkijken op het functioneren van
medewerkers vergt een goed geheugen en een
uitgebreide administratie. Dat zorgt weer voor een
beleving – bij zowel managers als medewerkers - dat
“het te veel tijd kost”, en dat de complexiteit en rigide
vormgeving van het proces niet aansluit op de
dagelijkse praktijk. Het aantal van 1 à 2 gesprekken per
jaar sluit ook niet aan op het aangetoonde
mechanisme dat feedback het meest effectief is
wanneer snel wordt gegeven.

Er is behoefte aan een goed gesprek, maar de instrumentele inrichting
en de sturing op het invullen van een formulier, afvinklijstjes en scores,
stuurt de manager een andere richting op. Daarmee is de boodschap
diffuus. We hebben in onze organisaties het proces te veel ingericht
vanuit beheersbaarheid, om te zorgen dat het op uniforme wijze wordt
uitgevoerd. En daarmee haalden we het hart uit Performance
Management: het sturen en stimuleren van het functioneren van
medewerkers zodat dat optimaal bijdraagt aan de organisatie. En dus
zien we veel managers die het proces alleen op de hoognodige
(verplichte) onderdelen uitvoeren en daar waar mogelijk hun
verantwoordelijkheid als people manager ontlopen. Daarbovenop komt
de valkuil van het werken met een merit matrix, een rekenkundige “black
box” die de beoordeling direct door vertaalt naar een salarisverhoging.

“Wij dwingen, via de 
software, onze managers 
om de beoordelingen te 
doen zoals wíj dat willen. 
Dat doen we omdat we ze 
niet vertrouwen, maar het 
wekt alleen maar meer 
weerstand op”.

‘Global Talent Manager’

1: Zie ondermeer Conference Board CK163 2017, CEBGlobal The Real Impact of Eliminating Performance Ratings  2017

Er is te weinig sprake van een ‘echt gesprek’
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Een voordeel hiervan is dat het werkt met cijfers en daardoor een zekere objectiviteit uitstraalt. Het is gemakkelijk, uitlegbaar en
eerlijk. Althans, op papier. Want in de praktijk verschuilen leidinggevenden zich achter dergelijke systemen en gaan “calculerend
beoordelen’: Ze en delen precies het aantal ‘goedjes’ en ‘voldoendes’ uit dat voor al hun medewerkers een passende salarisstijging
resulteert. Om medewerkers enerzijds tevreden te houden en anderzijds niet (te veel) over het afdelingsbudget te gaan, is het in
veel organisaties gebruikelijk om iedereen op ongeveer dezelfde salarisstijging te laten uitkomen. Daardoor heeft zo’n proces niet
veel meer met het sturen van gedrag en ontwikkeling te maken.

Gebrekkige vaardigheden van leidinggevenden
Een derde veel gehoorde kritiek op Performance Management betreft de vaardigheden van leidinggevenden. Managers zijn slecht
in staat relevante doelen af te spreken, vinden het moeilijk effectief feedback te geven en ze ontberen veelal een coachende stijl die
medewerkers moet helpen hun doelen te bereiken. Terwijl het cruciale element om medewerkers te motiveren in hun functioneren
juist bestaat uit het geven (en ontvangen) van feedback. En het belang van het effectief geven van feedback mag niet worden
onderschat. Feedback op zich is niets bijzonders, dat gaat alleen om het geven van ‘kale informatie’ en kan zelfs elektronisch
worden geleverd. De manier hoe die feedback wordt gegeven echter, is sterk bepalend voor hoe de ontvanger de feitelijke
informatie opneemt. Het is bijna een ‘alles-of-niets’ spel, goed feedback geven kan sterk motiveren maar op een slechte manier
demotiveert enorm. Het aanleren en onderhouden van die vaardigheden en de onderliggende kennis vraagt dan ook de nodige
inspanning en investering.

Noodzakelijk kwaad?

Bovenstaande punten resulteren in een breed gevoeld sentiment dat Performance management een noodzakelijk kwaad is, het
‘speeltje van de HR-afdeling’ of een complexe manier om iets van objectiviteit te krijgen in de salarisverhogingen. Niet een cruciaal
proces dat er op is gericht het beste uit onze medewerkers te halen en hun inspanningen te richten op het succes van de
organisatie. Performance Management is daarmee – in vormgeving en uitvoering – van instrument en middel tot doel op zich
verworden.
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WAT ZIJN DE ANTWOORDEN OP DE HEERSENDE KRITIEK?

Naast het feit dat er nog organisaties zijn die hun eerste schreden moeten zetten op het pad van Performance
Management, denken veel organisaties na over hoe het anders kan en passen hun proces aan. Niet door het
opheffen van Performance Management, zoals soms wordt beweerd, maar door het structureel aanpassen en
gebruik maken van nieuwe modellen.

Continue feedback

Diverse organisatie onderkennen de mismatch tussen steeds flexibeler werk en een cyclus van een jaar. Zij zijn op zoek gegaan naar
een manier om ‘continue feedback’ (‘hoog-frequent’ zou een nauwkeuriger term zijn) te organiseren. Geholpen door technologie
en de toegankelijkheid van administratieve systemen via smartphone, tablet of laptop is het geven en bijhouden van feedback
gemakkelijker geworden. De Performance cyclus wordt nu niet langer ingericht volgens twee contactmomenten over het jaar
verdeeld maar gaan uit van meer, soms ook informele gesprekken. Ervaringen met dergelijke App’s zijn matig positief. Hoewel de
continuïteit verhoogd wordt is de inhoud en diepgang lastiger te realiseren. In sommige organisaties wordt het dan ook naast het
aanwezige beoordelingsproces ingezet.

Ontkoppeling beloning- en loopbaanontwikkeling

Een trend die algemeen gezien wordt, is het loskoppelen van de processen en structuren, om zo terug te keren naar een “echt
gesprek” over ontwikkeling en functioneren. Voorbeelden zijn in Nederland onder meer Eneco, Deloitte en IBFD. Een onderdeel
van deze ontwikkeling is dat niet langer met ‘ratings wordt gewerkt’.

Nadat managers in een 
kennisintensieve organisatie 
zelf moesten bepalen wat de 
salarisverhogingen in hun 
teams werden, bleek dat ze 
teruggrepen op datgene waar 
afscheid van was genomen: 
schema’s en rankings.

Duidelijk blijkt hier de 
behoefte van management aan 
ondersteuning bij de 
vertaalslag van functioneren 
naar beloning. 

Deze nogal mechanistische vorm waarin de beoordeling direct door
vertaald wordt naar een salarisverhoging wordt meer en meer
losgelaten. Het functioneren wordt meer inhoudelijk beoordeeld en
kwalitatief teruggekoppeld. Voor het toekennen van individuele
salarisverhoging moeten dan alternatieven gezocht, zoals een
afdelingsbudget of salarisontwikkeling op basis van aanpassing in de
rol of functie.

Met deze verschuiving van een bureaucratisch proces naar persoonlijke
invulling door leidinggevenden komt wel meer druk te liggen op de
juiste vaardigheden en kennis.

feedback feedback feedback feedback
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Een veelgebruikte analogie voor hoe
feedback werkt, is je kind te leren
fietsen: Je legt kort uit hoe het moet
maar het belangrijkste is – terwijl de
eerste meters zwalkend worden
afgelegd – het stimuleren van
datgene dat goed gaat: “Blijf
trappen, stuur recht houden!” En
vooral complimenteren met de snelle
vooruitgang in de nieuwe
vaardigheid.

Focus op positieve feedback

Diverse stromingen binnen de psychologie gaan in op het benadrukken van positieve prestaties bij het geven van feedback (NB: Dit
moet niet verward worden met het alleen maar uitdelen van positieve resultaten!), in de wetenschap dat dit een sterk effect heeft
op de motivatie en ontwikkeling van de medewerker. Organizational Behavior Management (OBM) is zo’n benadering die inspeelt
op het lerend effect van positieve feedback op het gedrag van medewerker. De kern ligt in het belonen (niet per sé met geld!) van
wenselijk gedrag, direct volgend op dat gedrag. Niet toevallig komt deze theorie voort uit de eerste beginselen van Performance
Management en is een bewezen methode voor organisatieontwikkeling.

Vanuit de gedachte dat Performance Management richting geeft aan gedrag en inspanning
en medewerkers laat leren en ontwikkelen is het dus bij uitstek het proces waarlangs
veranderingen kunnen worden gestuurd. Een benadering die in het verlengde hiervan ligt is
Appreciative Inquiry, waarin het gaat om collectieve (gedrags)verandering gebaseerd op
persoonlijke ervaringen. De eerste experimenten om dit toe te passen in de performance
cyclus zijn onder meer bij Rabobank. Ook hier gaat het om het benoemen van positieve
elementen in het functioneren en veel minder over “het verbeteren van zwakke punten”.
Hiermee is het toepassen van Positive Psychology een duidelijke keuze in wat je met je
Performance Management programma wilt. Niet afrekenen en terugkijken op “dingen die
beter kunnen” maar gericht inzetten op ontwikkeling en gedragsverandering.
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INVESTEER IN LEIDINGGEVENDEN EN IN TECHNOLOGIE, KIES BEWUST 
WAAROP JE WILT STUREN.

Duidelijk is dat er veel gebeurt in de markt en nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden zich aandienen. Performance management
krijgt daarmee meer dan ooit de positie die het verdient, in het hart van uw personeelsbeleid. Wel dienen de valkuilen te worden
voorkomen die hebben geleid tot de huidige golf van kritiek.
In het algemeen geldt (nog steeds): investeer in je leidinggevenden en in goede systemen. Daarnaast raden we aan heel bewust te
kiezen voor wat je met Performance Management wilt en ga dan pas kijken hoe dat kan worden vormgegeven.

Herontwerp met een duidelijk doel, niet omdat “het anders moet” 

Wanneer je je Performance Management programma wilt aanpassen en een antwoord zoekt op al die dingen die nu niet goed
gaan, vraag je dan eerst af wat je er mee wilt. Waarop wil je sturen, ontwikkeling, prestaties, beide? Het is enorm moeilijk één
programma te bedenken dat alles kan. Dus wil je het inzetten om medewerkers te ontwikkelen en te laten leren, kies dan voor een
benadering die inzet op positieve feedback, zo snel mogelijk volgend op het gedrag. En blijf weg van ratings, SMART-
doelstellingen en een koppeling met salarisstijging. Maar als je juist kiest voor een structuur om zo eerlijk mogelijk te belonen,
beheersbaar centraal te sturen op doelstellingen en competenties, dan horen daar juist andere keuzes bij. Wat je vooral niet moet
doen is het na-apen van de buren. Omdat een bepaald programma bij dat ene bedrijf of die instelling past wil niet zeggen dat het
even goed werkt bij uw organisatie.

Investeer in je leidinggevenden

Ongeacht de vraag of het (nieuwe) Performance Management programma goed in elkaar steekt en stuurt op de juiste punten,
investeren in de vaardigheden van leidinggevenden loont altijd. Zeker waar het gaat om het effectief geven van feedback is de
direct leidinggevende degene die bepaalt wat het effect is. Want niet de informatie zelf bepaalt of de medewerker positief of
negatief reageert maar de manier waarop die informatie wordt teruggekoppeld. Ook het voorkomen van allerlei ‘biases’ -
vooroordelen of filters - (het CIPD noemt een aantal interessante ‘contextual biases’) in het beoordelingsproces zal vooral een
verhoogd bewustzijn geven bij leidinggevenden over hoe en wat ze eigenlijk beoordelen.
We zien op dit moment vooral nog ruimte voor verdere professionalisering in de meer uitvoerende sectoren zoals beveiliging,
schoonmaak en retail, waar medewerkers juist het verschil maken in kwaliteit en service.
Wanneer leidinggevenden begrijpen wat het effect is als feedback op een bepaalde manier gegeven wordt. En als ze in staat zijn de
juiste gesprekstechnieken toe te passen zal de kwaliteit van het gesprek toenemen. Ook zal vanzelf de behoefte aan een
“dichtgetimmerde procedure” afnemen en zal weer worden gestuurd op ontwikkeling en functioneren.
Wanneer geëxperimenteerd wordt met andersoortige feedback waarbij de nadruk komt te liggen op positieve elementen en
‘datgene dat al goed gaat’ verder wordt uitgebouwd, zal de investering in vaardigheden en gesprektechniek nog belangrijker
blijken. Het zit namelijk diep in ons systeem om te willen sturen vanuit hetgeen niet goed gaat en dus zullen leidinggevende dit
moeten afleren en een andere blik en houding aan te nemen.

Als extern adviseurs hebben wij goede ervaringen met het (her-
)ontwerpen van Performance Management programma’s samen
met leidinggevenden en medewerkers , volgens een proces van
“co-creatie”. In de energie- en telecomsector – maar ook in hoog
kennisintensieve organisaties - zien wij dat de inbreng van
medewerkers vaak verrassend to-the-point kan zijn (uitgaand van
het feit dat ze geen specialist zijn op dit onderwerp) en dat het in
sterke mate bijdraagt aan begrip voor en betrokkenheid met het
nieuwe programma. Met deze aanpak voorkom je dat je een goed
uitgedacht (nieuw) programma bij implementatie moet uitleggen
en stuit op onbegrip en weerstand.
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Investeer in technologie – proces en analytics

Moderne technologie maakt twee aspecten beter: het administratieve proces en de toegankelijkheid van informatie. In
beide zul je moeten investeren om bij te blijven en het meeste uit Performance Management (lees: uit je medewerkers)
te halen. Er zijn diverse online systemen beschikbaar om Performance Management als proces te ondersteunen. Deze
variëren van laagdrempelige Apps om feedback te geven (zelfs in de vorm van een “smiley”) tot ERP pakketten zoals
SAP™ of WorkDay™ waarin alle bedrijfsprocessen worden geïntegreerd. Afhankelijk van budget en aanwezige software
zal de investering in nieuwe systemen zich vooral terugbetalen in het gemakkelijker bijhouden van functionerings- en
beoordelingsgesprekken en het vastleggen van doelstellingen en voortgang. Daarmee verdwijnt deels de gevoelde
werkdruk wanneer aan het eind van het jaar het hele team beoordeeld en gesproken moet worden.
Een belangrijke les vanuit berijven die al iets verder zijn is dat het onverstandig is om een App aan te schaffen in de
hoop dat daarmee een cultuur ontstaat van effectief feedback geven en ontvangen. Hoe mooi sommige feedback
tools ook zijn, het kan alleen ondersteunen dus verwacht er ook niet meer van.
De toegankelijkheid van informatie gaat vooral over hoe je al die opgeslagen data weer ophaalt en tot bruikbare
informatie maakt. De genoemde ERP-systemen blinken niet altijd uit in handzame analysemogelijkheden en de
geïsoleerde App’s slaan niet de data op waarmee je wilt combineren. Je moet dus op zoek naar middelen om dit op
efficiënte wijze te doen. Naast bedrijven die het vooral zoeken in een eigen afdeling ‘HR-analyse’ zoals Shell en
WoltersKluwer zijn er laagdrempelige pakketten die succesvol worden toegepast bij bijvoorbeeld Randstad, Naspers
of TU Delft.2

Houd balans tussen ‘sturen van prestaties ‘ en ‘administratieve beheersbaarheid’

Zonder terug te willen keren naar de verstikkende bureaucratie die de afgelopen decennia is gecreëerd, zal toch
rekening gehouden moeten worden met de administratieve beheersbaarheid.

Een belangrijk doel van een Performance Management 
programma op organisatie-niveau is het beheersbaar 
maken van hoe we medewerkers belonen, carrière laten 
maken of beslissen of ze wel of niet blijven. Daarbij willen 
we als organisatie zo veel mogelijk sturen op 
overkoepelende resultaten en is consistentie in individuele 
aansturing dus van groot belang. 
Dit criterium van ‘beheersbaarheid’ botst met de rol en
verantwoordelijkheid van de direct leidinggevende. Het
vinden van die balans is één van de belangrijke
uitdagingen in elk ontwerp en toepassing van Performance
Management. Dat kan alleen door dit expliciet te
bespreken en een duidelijke keuze te maken.

2: zie o.a. www.crunchrapps.com
7
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DE TOEKOMST VAN PERFORMANCE MANAGEMENT

Directe klantfeedback

In de retail en hospitality sector wordt er al langer mee gewerkt: het verzamelen van
klantervaringen als feedback op gedrag, houding of de totale winkelbeleving. Nu
wordt het nog op winkel- of organisatieniveau teruggekoppeld en als
managementtool ingezet. Technisch gezien is het al mogelijk om de mening van
klanten op individueel niveau terug te koppelen aan de desbetreffende medewerker.

In vervolg op de huidige veranderingen binnen vooroplopende organisaties in Nederland (en internationaal) zien we
mogelijkheden om in de toekomst nog beter gebruik te maken van de energie en talenten van medewerkers. Ook hier belichten we
een paar zaken:

Op Schiphol zijn 
toiletten al uitgerust met 
een feedback-zuil waar 
passagiers kunnen 
aangeven of ze het toilet 
schoon vonden tijdens 
hun toiletbezoek. 

De huidige experimenten om klantfeedback te integreren met het Performance Management programma bevatten nog
tussenstappen die de rol van leidinggevenden ondersteunen, zoals dashboards. De eerste toepassingen voorkomen dat
conflicterende signalen de medewerker bereiken door het bundelen van verschillende feedbackbronnen in één dashboard.
Hierdoor kan meer gericht worden gestuurd op het gedrag en de houding die past binnen de formule en die bijdraagt aan
maximale klanttevredenheid en winkelomzet. We zien vooral voordelen in het ondersteunen van (winkel)managers in het aansturen
van hun personeel. Niet zij, maar hun klanten, verwoorden wat ze vinden van de service en de winkelbeleving. Volgende stappen,
zoals geïntegreerde processen en directe klantfeedback zien wij op korte termijn haalbaar.

People analytics

Met de komst van ’big data’ - ook binnen HR - en speciaal ontwikkelde software wordt het steeds gemakkelijker de aanwezige
verbanden tussen beoordelingsresultaten en andere ‘metrics’ (financiële, kwaliteit, etc.) te onderzoeken. Ook mogelijke relaties van
medewerkersperformance met loopbaanontwikkeling, personeels-betrokkenheid of -verloop geven nieuwe inzichten.
Aandachtspunt hierbij is dat technologie vooruitloopt op de verandering bij de gebruikers. Veel HR professionals moeten wennen
aan het idee dat ze hun adviezen kunnen baseren op harde feiten in plaats van op (onderbuik)gevoel door gebruik te maken van
geavanceerde software. Andersom zien we ook dat het inzetten van People analytics een goede ondersteuning kan zijn om de rol
van HR nadrukkelijker neer te zetten als inhoudelijk gedreven adviseur. Welke route ook wordt gekozen, People analytics is een
ingezette trend die ook Performance Management blijvend zal beïnvloeden.

Bij de huidige ontwikkeling dat performance ratings steeds meer worden losgelaten zal binnen People analytics een verschuiving
plaatsvinden naar meer kwalitatieve data. Tekstherkenningsoftware en andere analysemethoden gaan hier een grote rol in spelen,
zo denken wij. Daarnaast biedt het afstappen van de numerieke ratings (1-5 schaal, “low-medium-high”) een verbreding van het
type informatie dat geanalyseerd gaat worden. Denk hierbij aan het koppelen van klanttevredenheid, productkwaliteit, financiële
gegevens aan indicatoren voor het presteren van medewerkers.
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Differentiatie binnen organisaties

Performance Management programma’s werden tot nu toe vooral uitgerold als organisatie-brede processen. Wij zijn ervan
overtuigd dat meer differentiatie nodig is voor maximale effectiviteit, ook binnen organisaties, zodat een meer gebalanceerde mix
ontstaat tussen een beheersbaar eenduidig proces en ruimte voor verschillen tussen groepen medewerkers.

Zo zal de target-mix tussen ‘prestaties’ en ‘ontwikkeling’ voor verschillende typen organisaties sterker gaan verschillen. Dat kan ook
worden toegepast op onderdelen of afdelingen binnen organisatie, zoals traditioneel de afwijkende (bonus)programma’s voor het
Sales team.

Psychologisch onderzoek heeft 
aangetoond dat medewerkers 
zijn onder te verdelen naar een 
‘learning orientation’ of een 
‘results orientation’.  Daarmee 
hebben zij voorkeuren voor 
verschillende doelstellingen: 
Mastery goals of Achievement
goals.De toekomst?

Met de ingezette ontwikkelingen en optimaal gebruik van nieuwe (of langer bestaande inzichten) kan performance management
de plek veroveren die het verdient: midden in het hart van de organisatie en als kern van de managementtaken. Met de
beschikking over verschillende soorten feedback, vanuit klanten, collega’s en andere stakeholder dat op elk moment oproepbaar is
kan een coachend gesprek worden aangegaan op het moment dat het uitkomt, niet wanneer is voorgeschreven.

Een stap verder gaat het afstemmen van het Performance Management programma op individueel niveau. Dus niet iedereen
dezelfde mix van prestatie- en ontwikkelafspraken maar op maat gesneden en recht doend aan de persoonlijke voorkeuren of fase
in loopbaan en ontwikkeling. Jonge mensen die nog veel moeten leren, specialisten die complexe uitdagingen aangaan en
medewerkers die meer routinematige taken vervullen hebben allemaal andere doelstellingen die voor het meest effectief zijn. En
daarmee past een ‘one-size-fits-all’ programma niet meer.

En met een benadering welke managers vrij laat in hun
verantwoordelijkheid als “people manager, ondersteund door
training en een cultuur waarin het positieve aandacht krijgt en
verder wordt doorontwikkeld, zal het toekomstige gesprek over
het functioneren van medewerkers er een zijn die leuk is en niet
waar tegenop wordt gezien.

Want als medewerker wil je je gehoord en erkend voelen,
vanuit een benadering op maat en gebaseerd op transparante
informatie. Dan zal worden gestuurd op een optimale inzet en
ontwikkeling van de talenten van mensen.
Is Performance Management dood, zoals in de (social) media
wordt geroepen? Welnee, Performance Management is
springlevend! En we staan aan de vooravond van spannende
ontwikkelingen en mogelijkheden.

Het ontwerpproces, en vooral de betrokkenheid van werknemers
(Ondernemingsraad), voor een nieuw te ontwikkelen Performance
Management programma wordt hiermee complexer en zal nog meer
dan nu in co-creatie moeten worden uitgevoerd om goed aan te luiten
bij beleving en voorkeuren.
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CONTACT MET FOCUS ORANGE

Meer weten, specifieke vragen of benieuwd of uw Performance Management programma 
toekomstbestendig is? Neem vrijblijvend contact op met:

Florent Meier
Associate Partner Performance Improvement
O.: +31 202402510
M.: +31 6  2191 4811
E.: florentmeier@focusorange.com

Focus Orange Advisory
James Wattstraat 77-79 (7e verdieping)
1097 DL Amsterdam
www.focusorange.com


